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(protokols Nr.2, 29.§)

NOTEIKUMI
2017.gada 22.februārī

Nr.2

Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku darba samaksai
aprēķināšanas un sadales kārtību
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 41.panta 2.punktu
un 2016.gada5.jūlija Ministru kabineta
noteikumu Nr. 447„Par valsts budžeta mērķdotāciju
pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās
izglītības iestādēs un valsts augstskolu
vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 14.punktu

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek aprēķināta un sadalīta valsts budžeta mērķdotācija
Babītes novada pašvaldības (turpmāk tekstā – Pašvaldība) izglītības iestādēm (turpmāk
tekstā – Iestāde) bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas
izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un
vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai.
2. Noteikumi piemērojami valsts budžetā attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma
ietvaros.
3. Noteikt, ka valsts budžeta mērķdotāciju Pašvaldības Iestādēm aprēķina un sadala uz
katru normēto izglītojamo atbilstoši Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumu Nr.447
punktu Nr.6., 7. un 9.3. nosacījumiem, ievērojot izglītojamo skaitu un īstenojamās
programmas katrā Iestādē.
4. Noteikt, ka kopējais finansējums Iestādes vadītāja, viņa vietnieku un atbalsta personāla
(bibliotekārs, logopēds, psihologs, speciālais pedagogs, pedagogs karjeras konsultants,
pedagoga palīgs) darba samaksai nepārsniedz 18 % no Iestādei piešķirtās
mērķdotācijas.
5. Noteikt, ka izglītības iestādes vadītāju, viņu vietnieku darba samaksai atļauts izlietot ne
vairāk kā 12% no Iestādei aprēķinātās valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba
samaksai.

6. Valsts budžeta mērķdotācijas (turpmāk tekstā – VBM) aprēķināšanai Iestādē tiek
pielietoti šādi rādītāji:
6.1. izglītojamo skaits (turpmāk tekstā – IS) izglītības pakāpē;
6.2. Iestādē īstenotās izglītības programmas.
7. Izglītojamo skaitu izglītības pakāpē nosaka pēc IS, kas reģistrēti valsts izglītības
informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS) attiecīgā gada 1.septembrī (pa klasēm (grupām)
un izglītības programmām).
8. Veicot valsts budžeta mērķdotācijas finansējuma aprēķinu Iestādei, atbilstoši normēto
bērnu un skolēnu skaitam katrā izglītības pakāpē, piemērojot šādus koeficentus
(turpmāk tekstā – K):
8.1. Bērnu skaitam pirmsskolas grupās K = 1.0;
8.2. 1.– 6.klases skolēnu skaitam K = 1.0, bet,
ja skolēnu skaits sākumskolā ir 70 skolēnu vai mazāk, K=1.25;
8.3. 7. – 9.klases skolēnu skaitam K = 1.3, bet K=1, ja skolēnu skaits izglītības iestādē
7. - 9. klašu grupā katrā izglītības programmā ir mazāks pa 48 skolēniem;
8.4. 10. – 12.klases skolēnu skaitam K = 1.4, bet K=1.25, ja skolēnu skaits izglītības
iestādē10.-12.klašu grupā katrā izglītības programmā ir mazāks par 48
skolēniem.
9. Atbilstoši īstenotajai izglītības programmai attiecīgajam gadam apstiprinātā
finansējuma ietvaros piemēro šādus papildus koeficentus:
9.1. sociālās korekcijas programmās piemēro koeficientu K=1.1;
9.2. skolēnu (bērnu) skaitam, kas apgūst speciālās izglītības programmas speciālās
izglītības klasēs (grupās) vai integrēti vispārējās izglītības iestādēs, piemēro
K=2;
9.3. skolēnu skaitam tālmācības vispārējās izglītības programmās piemēro K=0.6.
10. Normētā skolēnu (bērnu) skaita attiecība pret vienu pedagoga mēneša darba likmi
Babītes novada pašvaldībā ir 14:1.
11. Lai aprēķinātu Iestādes kopējo likmju (turpmāk tekstā – IL) skaitu, tiek pielietota šāda
formula:
11.1. pirmsskolas apmācībai:
IS (5 / 6 gadīgie) x K
14
11.2. Salas sākumskola:
IS (1. – 6.klase) x K
14

+

IS (spec.progr.) x K
14

+

IS (7. – 9.klase) x K
14

11.3. Babītes vidusskola:
IS (1. – 6.klase) x K
14

+

IS (10.-12.klase) x K
14

12. Iestādei nepieciešamais pedagoģisko darbinieku darba samaksas fonds (turpmāk tekstā
– VBMI) tiek aprēķināts pēc formulas:
VBMI = IL x VBM / KL , kur
KL – visu Iestāžu kopējais likmju skaits.
13. Iestāžu vadītāju mēnešalgu nosaka Pašvaldība.

14. Pašvaldības Izglītības darba speciālists, atbilstoši VIIS apstiprinātajiem datiem,
aprēķina valsts budžeta mērķdotācijas apmēru katrai Iestādei (VBMI), un šo aprēķinu
iesniedz atzinuma sniegšanai Pašvaldības domes Finanšu komitejā.
15. Atbilstoši Pašvaldības domes Finanšu komitejas atzinumam par attiecīgā finansējuma
iekļaušanu Iestādes budžetā, Pašvaldības dome apstiprina Iestādes budžetā iekļautās
valsts budžeta mērķdotācijas apmēru.
16. Iestādes vadītājs nodrošina pedagogu un direktora tarifikāciju sagatavošanu un saskaņo
tās ar Pašvaldības domes priekšsēdētāju.
17. Iestāžu vadītāji nodrošina mērķdotācijas izlietojumu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
18. Pašvaldības administrācijas grāmatvedības un finanšu daļa sagatavo pārskatu par
izlietoto mērķdotāciju un iesniedz to noteiktajos termiņos Izglītības un zinātnes
ministrijai.
19. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos tiek atcelti Babītes novada pašvaldības 18.12.2013.
noteikumi Nr.13 „Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagoģisko darbinieku darba
samaksai aprēķināšanas un sadales kārtību” (protokols Nr.18, 18.§).
Pašvaldības domes priekšsēdētājs
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